
VR
จักรปกเข็มเดียว

จักรปกเข็มเดียวที่ให
ความอเนกประสงคสูงสุด

 พื้นที่การปกขนาดใหญ 200 x 200 มม. (8" x 8")  ความเร็วสูงสุด 1,000 ฝเข็มตอนาที
 ระบบสนเข็มอัตโนมัติ  การปกเดินลายแบบอิสระ (อุปกรณเสริม) 

 ระบบแยกสีดาย

การปอนขอความหลายบรรทัด 

สามารถปอนขอความไดหลายบรรทัดโดยไมตอง
จัดตําแหนงเอง

เขาถึงกระสวยไดอยางงายดาย 

เปลี่ยนกระสวยไดอยางงายดายโดยไมตองถอด
สะดึงออก

แกนยึดหลอดดาย 4 แกน 

จักรรุน VR ติดตั้งแกนยึดหลอดดาย 4 แกน 
ชวยใหเปลี่ยนดายไดอยางรวดเร็ว

ฐานแบบฟรีอารม

สาํหรบัปกกระเปาเสือ้ แขนเสือ้ กระเปา
กางเกงยนีส ฯลฯ

หนาจอ LCD สีขนาดใหญ
พรอมระบบสัมผัส 

แกไขและปรับเปลี่ยนลายปก เพิ่มลายปก
ตัวอักษร และปรับขนาดลายจากหนาจอ
ระบบสัมผัสไดอยางงายดาย 

ระบบแยกสีดาย 

จัดลําดับในการปกลวดลายที่มีหลายสี ชวยลด
จํานวนครั้งในการเปลี่ยนสีและใชเวลาในการปก
นอยลง

ลายปกในตัวเครื่อง 305 รูปแบบ

มีลายปกในตัวเครื่องหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน
ตัวอักษรแบบกรีกและแบบแตงลายดอกไม ลายปก
ตกแตง และลายควิลท

พอรต USB

สงขอมูลลายปกมายังจักรปก VR ไดโดยเสียบ
หนวยความจํา USB หรือเชื่อมตอเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณโดยตรง

ระบบกรอดายใสไสกระสวยแยกอิสระ 

ระบบกรอดายใสไสกระสวยแยกอิสระใชงานได
อยางรวดเร็วและงายดาย ชวยใหสามารถกรอ
ดายใสกระสวยใหมในขณะที่จักรกําลังปกอยูได

ระบบสรางลวดลาย
สีเดียว 

เพียงกดปุมสัมผัสเดียวก็สามารถปก
ลวดลายที่มีหลายสีในสีเดียวได

มีพื้นที่การปกกวาง
200 x 200 มม. (8" x 8")

สรางลายปกขนาดใหญไดโดยไมตองหมุนสะดึง

แบบอักษรในตัวเครื่อง 20 รูปแบบ 

มีแบบอักษรมากมายใหเลือกสรางผลงานตามสไตล
ของคุณ

ไฟ LED แสดงตําแหนง
ชวยใหกําหนดตําแหนงเข็มปกไดแมนยํา

ไฟ LED แสดงตําแหนงชวยใหทราบตําแหนงที่เข็ม
จะปกลงไปไดอยางงายดาย ชวยใหคุณสามารถ
กําหนดตําแหนงการปกไดรวดเร็วขึ้นและแมนยํา
กวาเดิม

ชุดอุปกรณสําหรับการเย็บแบบ Free 
Motion (อุปกรณเสริม) 

เปลี่ยนจักรรุน VR ใหเปนจักรสําหรับการเย็บแบบ 
Free Motion เพื่อสรางงานควิลทและการเดินลาย
แบบอิสระ

 สะดึงขนาด 200 x 200 มม. (8" x 8")

 สะดึงขนาด 100 x 100 มม. (4" x 4") 

  สะดึง Compact S - เหมาะสําหรับปักลายบนกระเป๋าเสื้อและ
แขนเสื้อ
ขนาด 70 x 41 มม. (2.75" x 1.61")
ขนาด 50 x 50 มม. (1.97" x 1.97")
ขนาด 44 x 38 มม. (1.73" x 1.49")
ขนาด 33 x 75 มม. (1.29" x 2.95")

คุณสมบัติและฟงกชั่น

อุปกรณเสริม
สะดึงสําหรับโตะราบ 

สามารถปกเสื้อแจ็กเก็ตหรือ
ผาเนื้อหนาชนิดอื่นๆ ไดอยาง
งายดายโดยใชสะดึงสําหรับโตะราบ
ขนาด 200 x 200 มม.

สะดึงหมวก

ปกหมวกไดอยางสะดวกงายดาย มีพื้นที่
การปกกวางถึง 130 มม. และสูงถึง 
60 มม.

สะดึงขนาดเล็ก 40 x 60 มม.

เหมาะสําหรับการปกอักษรยอและ
ลวดลายขนาดเล็ก

สะดึงขนาดกลาง 
180 x 130 มม. 

สะดึงที่ตองมีในการใชงานทั่วไป

ซอฟตแวร PE-Design 10
และ PE-Design Plus

ซอฟตแวรออกแบบลายปกของบราเดอร
มีฟงกชั่นที่ตอบโจทยการใชงานของผูใช
ทุกคน ตั้งแตผูเริ่มฝกหัดไปจนถึงผูที่มี
ทักษะชํานาญ

ฐานจักรแบบกวางพิเศษ 

ฐานจักรกวางเปนพิเศษเพื่อรองรับ
งานปกที่มีขนาดใหญและมีนํ้าหนักมาก 
เชน ผาหม เสื้อแจ็กเก็ต ฯลฯ เปน
อุปกรณที่แนะนําใหใชในการยึดผาให
อยูในตําแหนง

ชุดสะดึงหนีบ

ชุดสะดึงหนีบเหมาะสําหรับใชปกลวดลาย
บนรองเทา กระเปาดานในเสื้อแจ็กเก็ต 
แขนเสื้อ ถุงมือ และอื่นๆ

(ขนาดสะดึงหนีบ 45 x 24 มม.)

โตะวางจักร 

โตะวางจักรแบบเคลื่อนยายไดนี้สามารถ
ยึดจักรรุน VR ของคุณไดเขาที่แนนหนา 
ทั้งยังมีพื้นที่เหลือเฟอสําหรับจัดเก็บ
อุปกรณเสริมและดาย

สะดึงที่ใหมากับตัวเครื่อง

บริษัท บราเดอร คอมเมอรเชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 21 รสาทาวเวอร 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Brother Contact Center
โทร. 0-2665-7777 หรือ customer@brother.co.th
www.brother.co.th
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ระบบเข็มเดียว / ไฟ LED แสดงตําแหนง

เคลื่อนยายไดงายสําหรับผูใหญ 2 คนฟงกชั่นเสริมความปลอดภัย 
ชวยใหทํางานไดอยางไรกังวล

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติอื่นๆ

ไฟ LED แสดงตําแหนงชวยใหกําหนดตําแหนง
เข็มไดอยางสะดวกสบายเมื่อเริ่มปกหรือเมื่อดาย
หมด แสดงตําแหนงที่เข็มจะปกลงไปอยางชัดเจน 
จึงใชงานไดงายสําหรับผูใชทุกคน

จักรติดตั้งระบบการใชงานครบครัน
สําหรับการใชงานในอุตสาหกรรม โดยมี
นํ้าหนักเบาเพียง 30.5 กก. ที่จับเหมาะมือ
ติดตั้งอยูทั้งสองขางของตัวเครื่องเพื่อ
ใหเคลื่อนยายไดอยางสะดวก

ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอ
เมื่อขนาดงานปกใหญกวาสะดึง นอกจากน้ียังมี
การปองกันไมใหเข็มชนกับสะดึง ผูใชจึงมั่นใจไดใน
ความปลอดภัย จักรติดต้ังระบบตรวจจับสะดึง
อัตโนมัติสําหรับสะดึงครบทั้ง 16 ชุด (8 ชนิด) มกีารส่ันสะเทอืนตํา่แมในขณะปกทีค่วามเร็ว 1,000 ฝเขม็

ตอนาที ชวยใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
 ระบบกรอดายในตัวเครื่องชวยประหยัดเนื้อที่

  ขนาดสะดึงสูงสุด
ที่ 200 x 200 มม.

ฐานจักรทรงกระบอก

ฐานจักรทรงกระบอกชวยใหสามารถปกเสื้อยืดดวยการปกแบบฟรีอารมได
แมวาจะมีขนาดเล็ก

รูปแบบกะทัดรัดชวยประหยัดเนื้อที่การทํางาน

แกนยึดหลอดดาย 4 แกนใชงานสะดวก

กลไกนี้จะยึดดายชวงที่อยูตอกันไว ชวยให
เปลี่ยนดายไดอยางรวดเร็ว

ระบบสนเข็มอัตโนมัติ

จัดการกับขั้นตอนการสนเข็มท่ียากที่สุดไดอยาง
งายดายดวยระบบสนเข็มอัตโนมัติ

สรางสรรคงานปกแบบมืออาชีพ ใชพื้นที่อยางชาญฉลาด และทํางานอยางสะดวกสบาย มุงไปสูโอกาสทางธุรกิจงานปกไปกับจักรรุน VR

ตัวอยางงานจากจักรรุน VR

เหมาะสําหรับธุรกิจตอไปน้ี

รานขายอุปกรณการเรียน / รานขายอุปกรณกฬีา / รานขายอุปกรณเลนกอลฟ / บริการปกชือ่ / ผูจาํหนายปายชือ่ / ผูจาํหนายสนิคาทัว่ไป /
รานตัดเส้ือ / รานขายสูท / รานขายผาเช็ดหนาและผาเช็ดตัว / รานเสื้อผา / รานเสื้อผาเด็ก / รานขายหมวก / รานเคร่ืองประดับและของ
ตกแตงขนาดเล็ก / รานขายของขวัญและสินคาตามเทศกาล / รานขายของที่ระลึก

อุปกรณกีฬา

รานคา

ธุรกิจ

หนาจอ LCD คมชัด

 หนาจอ LCD ขนาด 7 นิ้วใชงานไดงาย

  เริ่มตนการทํางานเร็วกวาจักรบราเดอรทั่วไปถึง 250%

 ลายปกในตัวเครื่อง 405 รูปแบบ

 แบบอักษร 20 รูปแบบพรอมอักษรญี่ปุน (ฮิรางานะ / คาตาคานะ)

 หนาจอแนะนําการใชงานแสดงวิธีใชงานจักร

VR
จักรปกเข็มเดียว

46.7 ซม.

58.
9 ซ
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